
PŘÍLOHA Č. 1 
 
Dotazník „Spokojenost slávistických fotbalových fanoušků“ 
 
Vážení slavističtí fanoušci, 

 chtěl bych pomoci ke zlepšení vzájemné spolupráce a komunikace mezi klubem 
SK Slavia Praha a jeho fanoušky. Proto se tímto dotazníkem obracím na vás, slávistické 
fanoušky. Především díky vaší pomoci mohu definovat pozitivní a negativní části této 
spolupráce a komunikace, určit jejich důležitost a navrhnout jejich zlepšení a 
zefektivnění. Tento průzkum je anonymní a slouží pro marketingové potřeby klubu a je 
součástí mé bakalářské práce na Univerzitě Karlově v Praze. 

 
Pokyny pro vyplnění: 
 
- U většiny otázek lze označit pouze jednu variantu odpovědi 
- Otázky s více variantami odpovědí jsou označeny 

 
Návštěvnost 
 

1) Kolik domácích utkání SK Slavia Praha navštívíte během sezóny (jaro, 
podzim)? 
a) 1-5 
b) 6-10 
c) 11 a více 
 

2) V letošní sezóně (2010-2011) navštěvujete domácí utkání SK Slavia Praha 
oproti loňské sezóně 
a) Častěji 
b) Méně často 
c) Stejně 

 
3) Jak dlouho navštěvujete SK Slavii Praha při jejich domácích utkáních ve 

fotbale? 
a) První sezonu 
b) 2-4 roky 
c) 5 a více let 
 

4) Domácí utkání SK Slavia Praha navštěvujete? 
a) Sami 
b) S přáteli 
c) S rodinou 

 
5) Jakým způsobem se dopravujete na utkání? 

a) Autem



 
b) MHD 
c) jinak 
 

6) Dokáže Vás ovlivnit inzerce v médiích, v případě, že se rozhodujete, zda utkání 
navštívíte? 

a) Ano, pozitivně (zápas navštívím) 
b) Ano, negativně (zápas nenavštívím) 
c) Ne, neovlivňuje mě 

 
7) Je ovlivněna vaše návštěvnost výsledky a postavením mužstva v tabulce? 
a) Ano, výrazně to ovlivňuje mou návštěvnost 
b) Ano, částečně to ovlivňuje mou návštěvnost 
c) Ne, neovlivňuje to mou návštěvnost 

 
8) Na stupnici 1-5 ohodnoťte, jak moc jsou pro Vás důležité jednotlivé faktory při 

návštěvě fotbalového utkání? Každému faktoru přidělte prosím jednu hodnotu ze 
stupnice. (1 – nejméně důležité, 5 nejvíce důležité) 
 
Výsledek utkání   1 2 3 4 5  
Atmosféra na stadionu 1 2 3 4 5  
Kvalitní a atraktivní fotbal 1 2 3 4 5  
Doprovodný program  1 2 3 4 5 
Bezpečnost na stadionu 1 2 3 4 5  
 

 
Stadion a atmosféra 
 

9) Zdá se Vám, že klubová prezentace SK Slavia Praha je před Synot Tip Arenou 
důstojná a výrazná? 

a) Ano 
b) Ne 

 
10) Zdá se Vám, že klubová prezentace SK Slavia Praha je uvnitř Synot Tip Areny 

důstojná a výrazná? 
a) Ano 
b) Ne 

 
11) Nabýváte při utkáních SK Slavia Praha v Synot Tip Areně pocitu, že se 

nacházíte v domácím prostředí? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 
 

12) Chovají se k Vám pracovníci Security (ochranka) při domácích utkáních vstřícně 
a ohleduplně? 

a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne



d) Ne 
 

13)  Jste spokojen s cenou nabízeného občerstvení během utkání SK Slavia Praha? 
a) Ano 
b) Ne 

 
14) Jste spokojen s kvalitou nabízeného občerstvení během utkání SK Slavia Praha? 
a) Ano 
b) Ne 

 
15) Jste spokojen s šíří nabízeného občerstvení během utkání SK Slavia Praha? 
a) Ano 
b) Ne 

 
16) Na stupnici 1 – 5, ohodnoťte, jak moc se ztotožňujete se slávistickou 

choreografií a slavistickými chorály „tribuny sever“(„kotlem“) během utkání. (1 
- vůbec se neztotožňuji, 5 – maximálně se s nimi ztotožňuji) 
 

1 2 3 4 5 
  

 
17) Ohodnoťte prosím na stupnici 1 – 5, jak moc velkým problémem pro vás je 

sdílení Synot Tip Areny s Bohemians 1905? (1- nemám s tím žádný problém, 5 – 
je to pro mě nepřekonatelný problém) 
 

1 2 3 4 5 
 
 

18) Zdá se Vám cena vstupenek na domácí utkání SK Slavia Praha pro sezónu 
2010/2011 přiměřená? 

a) Ano 
b) Ne 

 
19) Jste držitelem permanentky na domácí utkání SK Slavia Praha pro sezónu 

2010/2011? 
a) Ano 
b) Ne 
 
20) Zdá se Vám cena permanentek na domácí utkání SK Slavia Praha pro sezónu 

2010/2011 přiměřená? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím (nemám informace) 

  
Komunikace 

 
21) Oficiální internetové stránky SK Slavia Praha sledujete: 
a) Denně 
b) Pravidelně (alespoň 2 × týdně)



 
c) Občas (alespoň 1 × týdně) 
d) Téměř je nenavštěvuji 

 
22) O domácích utkáních SK Slavia Praha se dozvídáte: 
a) Z tisku 
b) Z rádia 
c) Z televize 
d) Z internetu (pasivně) 
e) Informace aktivně hledám na internetu 

 
23) Jaký deník nejčastěji čtete? 
a) Blesk 
b) MF Dnes 
c) Sport 
d) Hospodářské noviny 
e) Lidové noviny 
f) Právo 
g) Metro 
h) Jiný 

 
24) Jakou rozhlasovou stanici nejčastěji posloucháte? 
a) Frekvence 1 
b) Fajn rádio 
c) Radiožurnál 
d) Evropu 2 
e) Impuls 
f) Bonton rádio 
g) Rádio Kiss 
h) Country rádio 
i) Beat 
j) Rádio City 
k) Rádio Blaník 
l) Jinou 

 
25) Na kterých internetových serverech navštěvujete fotbalové stránky nejčastěji? 
a) www.seznam.cz 
b) www.centrum.cz 
c) www.idnes.cz 
d) www.fotbal.cz 
e) jiné 
f) Na žádných 

 
26) Podle vašeho názoru je image klubu SK Slavia Praha: 
a) Výborná 
b) Chvalitebná 
c) Dobrá



 
d) Špatná 
e) Velmi špatná 

 
 

27) Jste spokojeni s tím, jak se chová vedení SK Slavia Praha k fanouškům klubu? 
a) Ano 
b) Ne 

 
28) Důvěřujete vyjádřením managementu klubu SK Slavia Praha? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

 
Identifikační údaje 
 

29) Pohlaví respondenta: 
a) Žena 
b) Muž 

 
30) Do jaké věkové skupiny patříte? 
a) 6 - 15 let 
b) 16 - 25 let 
c) 26 - 35 let 
d) 36 – 45let 
e) 46 – 55 let 
f) 56 a více 

 
31) V jaké lokalitě se nachází Vaše bydliště? 
a) Praha 10, Praha 4, Praha 3, Praha 2, Praha 1 
b) Ostatní části Prahy 
c) Středočeský kraj 
d) Jinde 

 
32) Jste členem některé z těchto organizovaných skupin slávistických fanoušků (lze 

označit více odpovědí)? 
a) Odboru přátel 
b) Fanklubu 
c) Ultras 
d) Nejsem členem ani jedné z těchto skupin  

 
 


